
 
 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี

 

 

16.30 นัดหมายพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยให ้

การตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

19.30 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

EY 407 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 6 ชัว่โมง 35 นาท ี

23.10 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์และรอตอ่เครือ่ง  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Day2 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิมลิาน – แกลลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานเูอล – อนสุาวรยีข์องกษตัยิว์คิเตอร ์

เอ็มมานเูอลที ่2 

            มหาวหิารดโุอโมแ่หง่มลิาน – เมอืงเวนสิ   

 

 

03.25 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่

EY 081 

              (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ี

07.55 เดนิทางถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ีผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคดักรอง

ตามระเบยีบการของสนามบนิ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (Milan) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศอติาล ี

เป็นเมอืงหลักของแควน้ลอมบารเ์ดยีและป็นเมอืงส าคัญในภาคเหนอืของประเทศอติาล ีตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบลอม

บารด์ ี(Lombardy) ชือ่เมอืงมลิานมาจากภาษาเคลต ์ค าวา่ “Mid-lan” ซึง่

หมายถงึ อยูก่ลางทีร่าบ เมอืงมลิานมชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มิ

ลานถกูจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลักษณะเดยีวกับนวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน 

และโรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานเูอล (Galleria Vittario 

Emanuele II) ทีนั่บเป็นศนูยก์ารคา้ทีส่วยงามหรหูราและเกา่แกท่ีส่ดุใน

เมอืงมลิาน อนสุาวรยีข์องกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานเูอลที ่2 (Vittorio 

Emanuele II Monument) ผูร้เิริม่การรวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆ ในอติาล ี

และอนุเสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยคุเรอเนสซองซอ์กี 1 ทา่น คอื ลโิอนาร์

โด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยูบ่รเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo de Milan) เป็นมหาวหิารทีม่ี

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีย่ ิง่ใหญด่ว้ยความสงู 157 เมตร และกวา้งถงึ 92 เมตร ตัง้อยูท่ีจั่ตรัุสกลางเมอืงมลิาน

เปรยีบเหมอืนเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงมลิานเป็นมหาวหิารทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองในประเทศอติาลรีองจากมหา

วหิารเซนตปี์เตอรท์ีต่ัง้อยูท่ีเ่มอืงวาตกิัน **ไมร่วมคา่บัตรเขา้ชมดา้นในของมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน ทา่นละ 

ประมาณ 10 ยโูร (EUR) หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 400 บาท 

(THB)** 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั ตามอัธยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ (Venice) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3.30 

ชัว่โมง) เวนสิ หรอื เวเนเซยี ในภาษาอติาล ีเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บฉายาวา่ ราชนิีแหง่

ทะเลเอเดรยีตกิ เมอืงแหง่สายน ้า เมอืงแหง่สะพาน และเมอืงแหง่แสงสวา่ง 

เมอืงเวนสิถกูสรา้งขึน้จากการเชือ่มเกาะเล็กๆ จ านวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณ 

ทะเลสาบเวทเินยี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลเอเดรยีตกิ ในภาคเหนอืของอติาล ี

ค า่ ค า่        บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพั่ก HOTEL RUSSOTT VENICE MESTRE ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

Day3 น ัง่เรอืสูเ่กาะเวนสิ – เกาะเวนสิ – มหาวหิารเซนตม์ารก์ – จตัรุสัซานมารโ์ค – พระราชวงัดอจน ์– 

สะพานทอดถอนใจ – เมอืงปิซา่  

             

 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นน่ังเรอืที ่ทา่เรอืตรอนเคตโต (Tronchetto) สู ่เกาะเวนสิ (Venice Island)  

 น าทา่นเดนิเยีย่มชมจดุส าคัญตา่งๆของเกาะเวนสิ อาทเิชน่ มหาวหิารเซนตม์ารก์ (St. Mark’s 

 Basilica) มหาวหิารทีต่ัง้อยูบ่น จตัรุสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco) กลางเมอืงเวนสิ เป็นมหา

 วหิารทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ Cheisa d’oro หรอืโบสถท์องตัง้แตใ่นศตวรรษที ่11 เกาะเวนสิ ผา่นชม 

 พระราชวงัดอจนส ์(Doge’s Palace) เป็นพระราชวงัทีส่รา้งขึน้ในเวเนเซีย่นโกธคิสไตล ์พระราชวงั

เคยเป็นทีพ่ านักของดยคุแหง่เวนสิทีม่อี านาจสงูสดุของอดตีสาธารณรัฐ สรา้งขึน้ในปี 1340 และ

กลายเป็นพพิธิภัณฑใ์นปี 1923 สะพานทอดถอนใจ (Bridge of Sighs) เป็นสะพานที่

เชือ่มตอ่กับคกุ *ไมร่วมคา่ลอ่งเรอืกอนโดลา่ เรอือนัเป็นเอกลักษณ์ของเกาะเวนสิ เรอืที่

ตกแตง่เบาะน่ังอยา่งสวยงามแตกตา่งกันไป เรอื 1ล า สามารถจผุูโ้ดยสารได ้5-6 ทา่น เรอื 1 

ล า ประมาณ 80 - 120 ยโูร หรอื ค านวณ เป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 3,200 – 4,800 บาท 

* อสิระใหท้า่นถา่ยรปูและชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

น าทา่นเดนิไปยังรา้นอาหาร ซึง่ทา่นจะไดล้ิม้รสของอาหารขึน้ชือ่ ทีเ่ป็นซกิเนเจอรข์องทีน่ี ่คอื 

 สปาเก็ตตีห้มกึด า 

 

เทีย่ง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ สปาเก็ตตีห้มกึด า 

  น าทา่นน่ังเรอืกลับสูเ่มอืงเวนสิ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ ( Pisa) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงเล็กๆ แตก็่เป็น

เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นทีรู่จั้กของนักทอ่งเทีย่วเพราะเป็นทีต่ัง้ของสถาปัตยกรรมอันสวยงามทีม่ชี ือ่เสยีงไปท่ัว

โลก 

ค า่    บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 

ทีพั่ก    Hotel AC Pisa ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day4 จตัรรุสัเปียซซา เดล ดโุอโม ่– มหาวหิารดโุอโมแ่หง่ปิซา่ – หอเอนแหง่เมอืงปิซา่ – เมอืงฟลอเรนซ ์ 

             มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร – จตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี – สะพานเวคดโิอ 

 

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรรุสัเปียซซา เดล ดโุอโม ่(Piazza Dei Miracoli) หรอื จตัรุสักมัโป เดย ์มรีาฌกล ี

(Compo Dei Miracoli) ทีป่ระกอบดว้ยกลุม่อาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก ์ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเุนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 โดยเริม่จาก ถา่ยรปูเป็นที่

ระลกึ กับ หอพธิเีจมิน ้ามนต ์(Baptistry of St. John) ใหญท่ีส่ดุในอติาล ีถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับ มหาวหิารดโุอ

โมแ่หง่ปิซา่ (Duomo de Pisa) อันยิง่ใหญง่ดงาม และถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ หอเอนแหง่เมอืงปิซา่ 

(Leaning tower of Pisa) อันเลือ่งชือ่ สญัลักษณ์แหง่เมอืงปิซา่ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางเริม่

สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1173 ใชเ้วลาสรา้งประมาณ 177 ปี แตร่ะหวา่งการกอ่สรา้งตอ้งหยดุชะงักลงไปเมือ่สรา้งไป

ไดถ้งึชัน้ 3 ก็เกดิการยบุตวัของฐานขึน้มา และตอ่มาก็มกีารสรา้งหอตอ่เตมิขึน้อกีจนแลว้เสร็จ โดยทีห่อเอนปิ

ซา่นี ้กาลเิลโอ บดิาแหง่วทิยาศาสตร ์ซึง่เป็นชาวอติาเลีย่นไดใ้ชเ้ป็นสถานทีท่ดลองทฤษฎแีรงโนม้ถว่งของ

โลกทีว่า่ ส ิง่ของสองชิน้ น ้าหนักไมเ่ทา่กัน ถา้ปลอ่ยสิง่ของทัง้สองชิน้จากทีส่งูพรอ้มกัน ก็จะตกถงึพืน้พรอ้มกัน 

 



 
 

 

 

 

 

 

*ยังไมร่วมคา่บัตรเขา้ชมภายในมหาวหิาร และ ทาวเวอร ์(หอเอนแหง่เมอืงปิซา่) คา่บัตรเขา้ชม เริม่ตน้ ทา่นละ 

ประมาณ 20 ยโูร (EURO) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทย ทา่นละ ประมาณ 800 บาท  (THB) ขึน้อยูก่ับประเภทของ

บัตร โดยทัง้นี ้คณะทัวรจ์ าเป็นตอ้งด าเนนิไปตามระบทัุง้หมด* 

น าเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรนซ ์(Florence) (ใชเ้วลาในการเดนิทาง ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทีไ่ดร้บักา

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดย องคก์ารสหประชาต ิหรอื 

ยเูนสโก เมือ่ปี 1982 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่   

 พเิศษพซิซา่และไวนเ์ลศิรส 1 แกว้ 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่มหาวหิารซานตามาเรยี เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) ชมความยิง่ใหญท่ีใ่หญเ่ป็น

อันดับ 4 ของทวปียโุรป โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมทีใ่ช ้หนิออ่นหลายสตีกแตง่ผสมผสานกันไดอ้ยา่งงดงาม  

จตัรุสัเดลลาซญิญอเรยี (Piazza Della Signoria) ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรปูป้ันอันวจิติรสวยงาม อาทเิชน่ รปู

ป้ันเทพเจา้เนปจนู (Fountain of Neptune) วรีบรุษุเปอรรซ์อิสุถอืหัวเมดซูา่ (Persues with the Head of 

Medusa) รปูปั้นเดวดิผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงของไมเคลิแองเจโล ่ สะพานเวคดโิอ(Vecchio) สะพานเกา่แกท่ีม่ ี

รา้นขายทองและอัญมณีอยูทั่ง้สองขา้งสะพาน อสิระใหท้า่นเลอืกชมสนิคา้ หรอื ของทีร่ะลกึตา่งๆ  ตาม

อัธยาศัย 

ค า่    อสิระอาหารค า่ ตามอัธยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพั่ก    Hotel Charme Prato ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Day5 เมอืงโรม – นครวาตกินั – มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์– กลุม่โรมนัฟอรมั – สนามกฬีาโคลอสเซยีม – น า้พุ

เทรว ี– บนัไดสเปน 

 

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโรม (Rome) (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงที่

ใหญท่ีส่ดุของแควน้ลัดซโีย ประเทศอติาล ีตัง้อยูท่างตอนกลางของประเทศ  

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจนี 

น าทา่นเดนิทางสู ่นครวาตกินั (Vatican) เป็นนครทีม่ขีนาดเล็กทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีแ่ละประชากรนอ้ยทีส่ดุ 

เป็นทีป่ระทับของพระสนัตะปาปา ซึง่เป็นประมขุสงูสดุแหง่

ครสิตจักรโรมันคาทอลกิ น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับ 

มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์(St. Peter’s Basilica) 

ดา้นในมปีระตมิากรรมอันลอืชือ่ปิเอตา้ (Pieta) ของ

มเิคลันเจโลและม ีแทน่บชูาบัลแดคคโิน (St. Peter's 

Baldachin) เป็นซุม้ส ารดิทีส่รา้งโดยจานโลเรนโซ แบร์

นนิ ีซ ึง่สรา้งตรงบรเิวณทีเ่ชือ่กันวา่เป็นทีฝั่งพระศพของ

นักบญุปีเตอร ์ 

*บางกรณีมงีานส าคัญทางศาสนา หรอื พธิกีารส าคัญ

ตา่งๆ อาจไมส่ามารถเขา้ใกลต้ัวมหาวหิารได ้ซึง่ทาง

บรษัิทไมส่ามารถทราบลว่งหนา้ได ้เพราะอาจมกีารจัด

งานขึน้ตามความเหมาะสมและก าหนดการไมแ่น่นอน 

แตท่างบรษัิทจะพยายามน าทา่นชมตัวมหาวหิารใหม้าก

ทีส่ดุ*  

น าทา่นเดนิทางสู ่กลุม่โรมนัฟอรมั (Roman Forum) อดตีศนูยก์ลางทางดา้นการเมอืง ศาสนา และ

เศรษฐกจิของอาณาจักรโรมันทีส่ะทอ้นเห็นความเจรญิรุง่เรอืงของอารยธรรมโรมันในชว่ง 2,000 ปีทีผ่า่นมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ชมความยิง่ใหญใ่นอดตีและเก็บภาพสวยงามบรเิวณรอบนอกของ สนามกฬีาโคลอสเซยีม (Colosseum) 1 

ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ อดตีสนามการประลองการตอ่สูท้ีย่ ิง่ใหญข่องชาวโรมันทีส่ามารถจผุูช้ม

ไดถ้งึ 50,000 คน 

   น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ กับ น า้พเุทรว ี(Trevi Fountain) เป็นน ้าพีม่คีวามสงู 25.9 เมตร (85 ฟตุ) และ

กวา้ง 19.8 เมตร (65 ฟตุ) และน ้าพปุระตมิากรรมของเทพนยิายกรกีแบบบารอค ทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงโรม ที่

นักทอ่งเทีย่วสามารถโยนเหรยีญ เพือ่ขอใหไ้ดเ้ดนิทางกลับมาทีเ่มอืงโรมอกีครัง้ มตี านานเลา่วา่ หากหันหลัง

แลว้โยนเหรยีญลงน ้าพเุทรว ีแลว้อธษิฐานใหไ้ดก้ลบัมาเมอืงโรมอกีครัง้  

ก็จะสมหวงั เดนิทางสู ่บนัไดสเปน (The Spanish Step) ซึง่เป็นแหลง่แฟชัน่ชัน้น าสดุหร ูไมว่า่จะเป็น 

Brandname ดังๆมากมาย รวมถงึรา้นอาหาร รา้นขนม รา้น กาแฟ รา้นไอศครมี มากมายใหเ้ลอืกชม 

ค า่    อสิระอาหารค า่ ตามอัธยาศัยเพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 

ทีพั่ก    Hotel Novotel Roma Est  ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day6 สนามบนิเลโอนารโ์ด ดา วนิช ีฟีอมูชีโีน – สนามบนิอาบดูาบ ี

 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 

 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเลโอนารโ์ด ดา วนิช ีฟีอมูชีโีน ประเทศอติาล ี

10.20 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  

เทีย่วบนิที ่EY 086(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี

18.25 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เพือ่รอการเปลีย่นเครือ่งกลับสูก่รงุเทพฯ 

22.35 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่EY 

402 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี

 

 

Day7 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

 

08.05 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

 

Flight detail 

 

ราคาทวัร/์

ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก 

ไมม่เีตยีง/

ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

ราคาทวัร ์

ไมร่วม 

ต ัว๋

เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกั

เดีย่ว 

04 – 10 ธันวาคม 2565 

 

   EY407 / BKK – AUH 

/ 21.05 – 00.30 

EY081 / AUH – MXP / 

02.55 – 06.10 

EY086 / FCO – AUH / 

09.50 – 18.55 

EY402 / AUH – BKK / 

21.45 – 07.20 

51,990 48,990 32,990 8,900 

27 ธันวาคม 2565 – 02 

มกราคม 2566 

 

   EY407 / BKK – AUH 

/ 21.05 – 00.30 

EY081 / AUH – MXP / 

02.55 – 06.10 

EY086 / FCO – AUH / 

09.50 – 18.55 

EY402 / AUH – BKK / 

21.45 – 07.20 

59,990 56,990 39,990 14,800 

28 ธันวาคม 2565 – 03 

มกราคม 2566 

 

   EY407 / BKK – AUH 

/ 21.05 – 00.30 

EY081 / AUH – MXP / 

02.55 – 06.10 

EY086 / FCO – AUH / 

09.50 – 18.55 

EY402 / AUH – BKK / 

21.45 – 07.20 

59,990 56,990 39,990 14,800 

 

อัตราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 20,000 บาท 

อัตรานี ้ยังไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 2,500 บาท 

ราคาทัวรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่เชงเกน้ ราคาประมาณ 4,000 บาท  

(ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามคา่เงนิในแตล่ะวนั) 

โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ อ านวยความสะดวกในการยืน่ และใหค้ าแนะน าแกท่า่น 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ส าคัญโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น และ

ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

เทา่นัน้ 

2. อัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร (ปรับราคา

เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 45 วนั วนัหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่

ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


